
Zarządzenie Nr Or.0050.15.2021
Burmistrza Praszki

z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz.713)

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2021 rok na podstawie
zarządzenia Burmistrza Praszki nr Or.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok oraz § 14 ust. 1
pkt 2 uchwały nr 180/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Praszka na 2021 rok

1. Dochodów Urzędu, zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.15.2021
Data podjęcia 2021-01-29
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852 ... .

Pomoc społeczna .. ~- ~ .'" . ... , ".," ,j ".'~* 180ł39,

85215 Dodatki mieszkaniowe 180,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 180,39
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina - -- . ~" .. ....... 4123.71
85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4123,.71ubezpieczenia emerytalne j rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 4123,71

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 4304,101
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu Or.0050.15.2021
Data podjęcia 2021-01-29
Rodzaj Plan wydatków
Dzial Rozdzial Paragraf Treść Wartość
852 Pomoc społeczna - ; ::... - .. .;:-,~ ~.- - -. ~, .... "

\", 180,39-
85215 Dodatki mieszkaniowe 180,39

3110 Świadczenia społeczne 176,85
4300 Zakup usług pozostałych 3,54

855 ~odzina .... '" 4123,71
85502 ' $wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4123,71

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 4000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,71

Razem: 4304,10
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